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Dagligen omväxlande frukosträtter.
3^lX>T3^-O- frdii 2— S e.m..k. I:SQ

N:o 93.

c£rogram~<fåfaåef
FÖRSTRÖMS cafe;, DANIEL NYBLIN,

FOTOGRAF.Restaurant & Billards,
16, Vestra Henriksgatan 16,

rekommenderas.

-A-telier förpotra.tterin.gr-
Förlag af fotografier efter finska konst-

närers arbeten.
Förlag af finska vyer.

Handelmed fotografiska artiklar.
Fabiansgatan jföe31. Telefon N:o 264.Soupera å la carte.

Tidning för Helsingfors

Teatrar och Konserter.
Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag.

Onsdagen den 9 Maj 1894

SVENSKA TEATERN.
Onsdagen den 9 Maj 1894

Fru Håkanssons och Hr Svennbergs

Ungdom.
Ett kärleksdrama i3 akter af Max Halbe

PEESONEEKA NUMMISUUTARIT.
Hyrkoherden Hoppe Ensimmäinen ja toinen näytös.

Kirjoittanut Aleksis Kivi. Siiomalainen alkuteos
Anna, lians systerdotter

gästspel

För 1:sta gången

) Lea

HENKILÖT,

Amandus, hennes styibror

Gregor von Scliigorski, Hoppes

Hans Hartwig, ung student
Maruschka, tjänstflicka

Händelsen försiggår idet polska Yestpreussen

Börjaskl 7,00 ocli slutas kl 10 e.m

CHARLES RIIS & C:o:IKlassens Fotografiatelier. N. Esplanadg. 31, 1 tr. up p

kaplai

Herr Riégo

Fru Håkansson,

Herr Hnltman.

Herr Berlin

Herr Svennberg

Frk Stjagoff

Hedvig Charlotte Winterhjelm

Imorgon torsdag är det jämt 25 år sedan
fru Lotten Raa — som fru W. då hette — genom
att på finska språket utföra titelrollen iAleksis Kl-
ris skådespel Lea" för alla tider inristade sitt
namn i den finska teaterns historia. Det är ett
stordåd att på ett språk, som man ej förstår, på
ett konstnärligt sätt lösa en svår tragisk uppgift.
Att fru W. då uppvakte den största entusiasmbe-
liöfva vi ej påpeka. Den finska teaterns vänner
samlas imorgon mangrant för att närvara vid ett
jubilenm, som är ensamstående och för att hälsa
den utmärkta konstnärinnan välkommen åter på de
tiljor hon där tidigare skördat så vackra lagrar.

Sepeteus, lukkari . .
Topias, suutarimestari
Marita, hanen vaimonsa

iPari f heiden poikiiusa
Jaana, Topiaksen hoitolapsi
Mikko "Wilkastus
Kristo, nuori seppä
Karri, talon isäntä
Kreeta, hanen kasvattinsa . .
Jaakko, puusuutari
Teemu, viulun soittaja : . .
Eras nainen Karrin talossa

Häämiehiä ja kuokkavieraita.
Hämeessä

. lisakki Lattu.. Aleksis Rautio.
. Emelie Stenberg.
( Hemmo Kallio.
\ Knut Veckman.. Hilma Liiman.. Julius Sario..Konrad Tallroth.. Benjamin Leino..Kirsti Sainio.. Anton Franck.. Otto Närhi..Maiju Kängman.— Näytelmä-paikka

SUOM. TEAATTERI.
Torstama Toukokuun 10 p

Ensimmäisen Lea-näytännön 25-vuotisen
muiston johdosta.

25 \iiotta on kulunut siitä kuin taiteilija Hedvig
Charlotta AVinterlijelm ensi kerran klivtti niiyt-

tämöllä suouien kieltä.
25 vuotta 011 kulunut siitäkuin Aleksis Kiveä ensi

kerran esitettiin.

LEA
1-näytöksinen näytelmä. Kirjoittanut Aleksis Kivi.

Suomalainen alkuteos.
HENKILÖ T.

Sakeus, publikanienpäiimiea Jeri-
kossa Emil Falck

*)Lea, hanen tyttärensä
Aram, eras nuori saduseus Oskari Salo,

Joas, eras iariseus Axel Ahlberg.
Kuben, publikan! lisakki Lattu.

Tapans: Palestiinassa Jerikon kaupungissa
Kristuksen aikana.

Hedvig Charlotta Winterhjelm.

Telef. 627.
Alexandersg. 42.

J.H. WICKEL
Vinhandel.

&£/ försäkrings- \^SV
**if/ Aktiebolaget \A,
yVICTORIA^/ iStodiholm. \

dlrrafis cßunseß
prisbelöntpå många ustäliningar,sist på världs-

utställningen iChicago.

Guldmedalj 1890.

COBITOHI iwymi^aSexor & supéer till olika pris. Prima varor.

ié Brand- & Lifförsäkrings Kontor: =

_
lAiariil y ■pU ■■■■■!■ ■'"■■ a ■ ■ III 4! ■ 1

iV. Esplanadgatnn 33

J. N. Carlander.

BLIAi åra

Ledig annonsplats

PAUL DETTMANN: Optiker, Instrumentmakare. Helsingfors.

H/öslauer Soléecß!
Dessa utmärkta viner, hvilka såsom bekant

användas vid utländska kurorter såsom synner-
ligen halsostärkande och därjämte mycketpris-
billiga, serveras numeraå alla fina kaféer och
restaurationer.

Ungerska Vinkällaren, Centrals hus

Stråhattar
Spetsar,

sidenband,
plysch,

ytterst billigt.

H. ELLMIN
Alexanders^, g

å@ tVt 1Jfflf BfH1ffl framhåller sitt rikhaltiga lager iSIDEN &YLLEVARORD) * 111 MUJ ItIItiIt äfvensom iELEGANTA KAPPOR.
."i.:"?!.,.:

,_..,..._. .„.,._.. I>a,l33.Sls.l*ÄcaL<aL©l"i nnder ledning af framstående Wienerdirectris.

ANDREA LÖNNGREN.

JVUe- oc!) Dftterse-^andef
22 HögrTlerg-sg-a.to.il. 22.



IJULIUS SJÖGR N |
?* Mikaelsgataii4. Centrals hus. J|
|Ylle- och frihofvaruaffär.|
2; Välsorterad!lager. Billigapriser. %

kifförsäkringsakfiebolagd
Kal©¥a,

J2ifförsafiringar é JSifränior.
Billiga premier — liberala försak-

ringsvilkor

BODEGA ESPANOLA
Helsingfors.

Försäljningiparti ochminutafendast äkta "utländska
WINER &

SPIRITUÖSA.

# COGNAC
Fils Fréreslliirlniiimi

COGNÅC

Calorie

C. J. MAEXMONTAN
Esplanadgatan 2
Brunnsgatan 7

TELEFON 124 & 279

3STy"» Drogeri Eta.ii<a©lTa. ♥
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Parti- och minutförsäljning: af alla slags droger, kemikalier, Far
maceut: kärl & redskap, Gummi-varor etc. till billigapriser.

CAFÉ DU NORD.
Soflcgatan 2.

Undertecknad som nyligen öfvertagitnämnda affiir, rekommenderar sig med goda varor ach billiga priser.
Obs.! Smörgåsbord och a la carte serveras hela dagen. —

God nyjusteradBillard.
6. 11/iDlll/lisf.

Lydia Molander

20 år n lång tid, entredje del af en
vanTiginamiiSKoålder. Så länge liar fru Li/dia Mo-
lander tillhört vår svenska scen — och nu i vårskal]
hon lämna oss och den teater hon varit till en så
ofantlig nytta och åt hvilken hon offrat sina bästa
ungdomskrafter. Det var 1874 på hösten fr. Lydia
Wessler kom öfver till Finland och det räkte ej länge
förränhon blef en af publikens gunstlingar. Begåf-
vad med ett ovanligt smidigt konstnärstemperament
ocli en vacker, sympatisk sångröst har fru M. löst
de mest olika uppgifter. Operan, operetten, dramat,
skådespelet, komedin, lustspelet, farsen, alla ha de
tagit hennes krafter i anspråk och alltidhar hon på
ett hedrande sätt skilts från sin uppgift. Aldrighar
hon nekat att spela en roll, stor eller liten, gammal
eller ung. Alltid har hon stått trogen vid sin post
om ock krafterna stundom velat svika henne.

Det vore oss en omöjlighetatt uppräkna alla
de uppgifter — hvilka uppgå till mellan 200 k 300
hundra — fru M.. löst,och det behöfver vi ejhäller.
Alla teatervänner ha själfva varit vittne till hvad
och hur fru M. arbetat vid vår svenska scen och för
det äger hon allas odelade erkännande.

H. L-t

Xi\ ''^SK+^^^^^^H^^^'

Undervisning ipiano 1 meddelas afij]fjl Selma Kajanus,*"
Albertsgatan 17.
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Generalagenter
för

Bayliss Thomas & C.os
Excelsior Works, Coventry, England

(grundlagd 1874)
världsberömda

med öfver 200 guld- & silvermedaljer
prisbelönta

Excelsior Velocipeder.
SMF" Köp städse den bästa vara Ni kommer

öfver, och vänd Eder därför alltid till
Axel Wiklund och Hjalmar Fellman
St Bobg. 3 tr.B. Wtadimvrsg. 19.

"eö
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Franska Lifförsäkringsbolaget

LURBAINE
meddelar fördelaktigaste lif- och ka-
pitalförsäkringar af olika slag. Sär-
skildt må framhållas de så eftersökta
barnförsäkringarna. L'Urlbaine är
fortfarande det enda bolag,som med-
delar uppskjutna livförsäkringar att
Tid 21 års ålder träda ikraft utan
alla förbehåll redan åt barn från
det första lefnadsåret.

(Bart von
Kontor: Mikaelsgatan 1.

Vårrevy.
Programbladet atslutar med detta

nummer sin andra säsong — af aftärs-
skäl! För att ånyo uppstå iseptem-
ber

—
af andra affärsskäl, angenämare,

gladare, så att säga uppsluppnaaffärs-
skäl!

Tidningen har ifrån början varit, är
fortfarande och skall evigt förblifva
afsedd att läsas af teaterbesökare och
betalas af annonsörer. Men när det
mera inte fins någon enda människa,
som ens vill bli bjuden på teatern, och
inte mera någon annonsör, som har det
minsta att bjuda ut, sä visar det sig
omöjligt för Eedaktionen att för-
tjäna mera guld, och hon får därföre,
likasom alla andra, nu på vårsidan,
nöjas med gröna skogar.

När det åter blir höst. så blir det
också helt annat. Då iins det godt
om annonsörer, teatrarna blinaturligt-
vis talrikt besökta, och Programbladet
kommer att åter bli världens mest
spridda tidning. . .

Och isynnerhet att gå åt pä Sven-
ska Teatern. Ty då är Affischen död
och hr Arppe uppstånden. . . "Vi säga
inte mera.

Programbladet utgaf, som bekant sitt

första nummer den 1 januari 1893.
Tidningen slog ner som en blixt från
klar himmel. Folk slogs om att få
läsa den och annonsörerna stodo ikö
och mutade ombrytaren for att få
det minsta lilla hörn. "Upplagan för-
dubblades för hvarenda dag och inkom-
sterna började bli fabulösa. De stora
dagliga tidningarnas redaktörerbörjade
slå lofvar omkring vår redaktionsbyrå,
med skelande ögon och laddaderevolv-
rar ibakfickan. Men de tordes inte
skjuta, för de viste att detbara skulle
göra Programbladet mera populärt.
Det var rent af rörande att se publi-
kens kärlek till vår lilla lapp. Tea-
terbesökarne läste den från första ra-
den till den sista, gång på gång, mel-
lan hvarenda akt, och tog den sedan
med sig hem till familjen, hvars med-
lemmar tingo låna och läsa den itur
och ordning. Programbladets små no-
tiser, vare sig de voro lögnaktigaeller
ej, utgjorde dagens on dit, och tidnin-
gen var lika mycket en angenäm följe-
slagare iteatersalongen som en trogen
vän vid aftonlampan ihemmen.

Hufvudstadsbladet måste börja på
med en landsortsupplaga och en illu-
strerad veckotidning, för att uppehålla
konkurrensen, och NyaPressen försökte
rädda sig genom att sätta ner sitt lös-
nummer pris och ge ut en veckoupp-
laga med porträtter.

Men i det lugnaste vattnet gå de
största fiskarna. Ocli den största af
dem allihop var hr Julius Him. Han
hittade på råd. Han tänkte det fiffi-
gaste vore, att slå Programbladet på
dess eget område, att sätta upp en li-
kadan tidning till och bli rik själf.
Idén var mycket originel, man genom-
fördes inte fullt konsekvent. Hr Him
försöktegörasittlillapapperpopulärtge-
nom att skälla ner Programbladet, som
å sin sida var klokt och fint och ädelt
och aldrig sade ett ondt ord om
Affischen eller hr Him, utan mot-
tog sin konkurrent med öppna ar-
mar och det kunde ej undgå att
väcka sympatier . . . Affischen dog.
När, hur och hvar vet ingen, det gick
itysthet, och Programbladet, som alltid
gentilt, nedlägger härmed en krans på
sin kollegas graf. Hr Julius Him åter-
vände till de dödliga, han är vår vän,
vår bror — som Lidner så vackert ut-
tryckte sig — och om han bara vill
vara hygglig, skall han till och med då
och då, nästa år, få in en liten bit i
Programbladet. För han är kvick —
när han skrifver iandras tidningar,
och särskildt dramatiskt begåfvad —
när han skrifver nyårsrevyer

Men viåtervändafrån våramouton'er!
Ingen konkurrens hjälpte, Program-

bladets upplaga steg dag för dagäfven
under denna säsong och gjorde sig slut-

ligen fullständigt odödligt genom ett
Julalbum, som måste tryckas i fem
upplagor och som såldes iöfver 9,342
exemplar. Det är ju naturligt att Re-
daktionen inte vill offra sin vinst på
ett dylikt företag, för att fortfara med
tidningens utgifvande nu på vår sidan,
när folk inte längre går hyarken på
teatern eller ibutiker.

Programbladets ställning till främ-
mande makter har städse varit den bä-
sta. Det har aldrighaft censurhinder,
aldrig gått Moskowskia Wjädomostis
ärenden och aldrig blifvit stämdt af
kejserliga senaten.

Progi'ambladets hållning ikonstnär-
ligt afseende har varit den mest tole-
ranta har ena da-
gen vant prydd med porträtt af hr
August Lindberg eller Eleonora Duse
och den andra af Cornelius Hertz el-
ler fru M»xmomtans ziguenarkapell,och
hvad särskildt beträffar den inhemska
musiken, så har tidningens officin full-
ständigt nött ut tre första klassens
clicheer på kapellmästareKajanus. Och
Svenska Teaterns med nästa år ingå-
ende -— andra — reformation skall ej
hällerbli bortglömd:redaktionenhar re-
dan hos herr Tilgmann & Comp.beställt
fem clicheer af hr Arppeoch ett heltdus-
sin af hans fru

—
af courtoisie, en af

Redaktions mest utmärkande och oför-
gängliga företräden.

~-w^ Sam von BelPs Måleriaffär och Ritkontor 4^-Telef. 1542. Helsingfors, Högbergsgatan 37. Telef. 1542.OBS.! Specmlité: Stilenlighet OBS.! Utförliga eskisser lemnas för all dekoration.
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Kaarlo Bergbom

Ianledning af det jubileum finska teatern
firar afbilda vi de välkända dragen af teaterns
energiska- ledare, doktor Kaaiio Bergbom. Det är
få dödliga förunnadt att kunna se tillbaka på
en så vacker ocli fruktbringande lifsgärning, som
den doktor Bergbom hängifvit sig åt. Att här
framhålla hans stora betydelse lör den linska sce-
niska konsten i landet är ej af nöden — den
känna alla. Måtte han ännu länge få med fulla
krafter egna sig åt sitt ädla vari

"

Emelie Bergbom

Att doktor Bergbom älven haft en med-
hjälparinna vid sin sida, veta vi alla. Hans
syster fr. Emelie Bergbom har troget stått biiså-
väl onda, som goda dagar och med aldrig svikande
mod hjälpt sin broder att styra skeppet undan alla
farliga bränningar. Det är få teatrar förunnadt
att ega ledare som af fullkomligt oegennyttigaskäl
och endast af kärlek till konsten hänge åt sitt
tunga och ofta nog otacksamma arbete.

Wtisf-
c&apyroaser

belönade med

(iiihliiHMlalj i Aiitwerpen.

GRAHN,HEDMAN & WASASTJERNAS ARKITEKTURBYRA. >Centralpassagen. Tel.1146,
r alla till räcket börande arleten

■g rf■v.
V.
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Äfven den inhemska, framför alt
den dramatiska literaturens represen-
tanter ha iord och bildblifvit af l'ro-
grambladet förevigade. Vi påminna
specielt om vår lilla älskvärda essais
öfver Herr Andersson Petterson och
Lundströms Nyårsrevy, som utan Pro-
grambladets stöd kanske aldrig skulle
ha väckt så stor munterhet,utan snart
fallit iglömska.

Och hvad tidningens nyhetsafdelning
beträffar, så ha äfven alla löften blif-
vit uppfylda. Korrespondenserha hag-
lat från världens lyra hörn och våra
små notiser ha särskildt för tidningen
Aftonbladet utgjort en outtömlig text-
källa.

Hvad kan våra läsare mera begära?
De begära inte häller någonting

mera, tycks det, — förr än ihöst!
Men då börjar åter en ny tid för

vår konst och våra konstnärliga intres-
sen. Svenska Theatern, som under
denna säsong påstås ha varit en smula
på villospår kommer i rätta händer,
slipper både en utländsk ledning och
kritik och kommer att bli en briljant
affär, där konsten odlas för sin egen
skull utan niseende på artisteri
eller chauwinism. G-arantiföreningens
majoritet har drifvit sin vilja igenom,
förkastat alla personliga hänsyn och
satte den rätte mannen på den rätta
platsen — och publiken är glad, och

garantiföreningenär glad,och hr Arppe
är glad — och hr Molander är förmod-
ligen lissen . . .

Kan man mera önska?
Dessutom kommer hr Kajarms att

sätta upp egen opera, fru IdaAalberg-
Kivekäs-Yxkull-Gyllenband skall spela
baronessa, fru Hartman kommer hit på
tournée och efter henne M:me Mont-
bazon . . .

Det blir gyllene tider!
Man kommer att springa benen af

sig efter biljetter, applådera armarna
af sig, läsa sig blindpå gigantiska ga-
tuaffischer, och vrida halsen af hvar-
andra iförtjusning.

Mot dylika faror, den stora konstens
drabanter, fins dock ett par säkra me-
del, som den förtänksamme ej bör un-
derlåta att begagna sig af till fördel
för sig själf och sina efterkommande

—
att prenumerera på Programbladet för
nästa säsong och liftörsäkrasig iL'Ur-
baine!

w

Notiser.
— Lunds och Köpenhamns stu-

dentföreningar gåfvo i lördags afton
iKöpenhamnen gemensamkonsert med
samma program som den, hvilken en
vecka förut gitvits iLund. Såväl till
konserten som till generalrepetitionen
pä förmiddagen voro alla platser ut-
sålda och bifallet lifligt. De båda stu-
dentsångföreningarna uppträdde dels
samfäldt, dels hvar för sig. Vid kon-
sertens slut gafs en animerad bal, till
hvilken lundensarne voro inbjudna.

Den beramade gemensamma svensk-
danska studentutflykten företages den
19 maj från Malmö öfver Skodsborg
på danska sidan af Öresund och däri-
från till Köpenhamn.

— Norsk sång iAmerika. Frö-
ken Sigrid Wolf har med framgång
uppträdt i ett parti iValkyrian" å
Metropolitan Operariosse iNewyork och
däretter erhållit anbud att sjunga i
Chicago å en skandinavisk konsert.

— En dramatisk roman var, så-
som för en tid sedan berättades, ett
nytt försök, som man ämnade anställa
pä Théatre Libre i Paris. Det nya
försöket bestod i att under loppet af
ett teaterstycke handlingen då och då
afbröts för att lämna en föreläsare till-
fälle att, läsande ur en bok, förklara
för publiken de uppträdande personer-
nas själstillstånd samt för öfrigtlämna
kommentarier till handlingen. Det för-
sta profvet på denna underliga form
för konstnjutning, var en „roman théa-
tral" ifem tablåer af Luguet:Le Mis-
sionaire'1. Den uppfördes här om da-
gen å Théåtre Libre och' gjorde ett
fullständigt tiasko. Publiken fann hela
uppfinningen högstbedröfligoch slutade
med att hvissla ut alltsammans. Nå-
gon dramatisk roman,, kommer man
sålnuda troligen aldrig mer att få höra
talas om.

RENAULT & C:o

Specialité: 3 MédmUes d'or".

■^WWAWTOE

Etablerade 1835 Etablerade 1820

eeejstjAc,
Specialité: Carte d'or".

Generalagent förFinland: Jlgeniuren VINICÖLE"

oJfierman cFitcjmann,

ERNEST IRROY & C:o

f^eims Champagne,

Helsingfors
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Axel HultmannRobert Salzenstein August Lindberg

Lederna börja glesna vid vår svenska
scen. Under en följd af år var tea-
tern lycklig no»- att få behålla sm
stamtrupp, hvilket naturligtvis är af
största vigt för samspelet vid en tea-
ter. Men förändringaf regimen hade till
följd afven förändring af personal, så-
lunda fingo publikens gunstlingar hr
och fru Gastegren, äfvensom hr och fru
Wahlbom i fjol stryka pä foten, iår
är det fru Molander, hr och fru Salzen-
stein af stamtrnppen, som lämna oss.
Näst fru Molander hafva hr och fru

Praktiskt!

Rappslar
skatan

Wredes stenhus

r£ neovius. H

Nytt!
&fiifåés~

för fickur å Fmk 1.50

oss;

ta^ 4

K. A. Dahlin
Helsingfors.

Apotek: Nikoiaig. 15.
Droghandel: Glog. 4.

Krydder, Parfymer, Gummi-
varor, Bandager, Förbands-
artiklar, Droger, Kemikalier,
Farmaceutiskakär], Redskap

m. m

i
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Augusta Lindberg

Ledig annonsplats,

BvvinqeFabriks
Aktiebolags

Prassjast,

Ztt ?<?

Denaturerad Sprit,

Sul-enstein varit längst fastade vid vår
scen af den nuvarande personalen. Hö-
sten 1880 erhöllo hr och fru S. enga-
ment och haiva sedan dess. med un-
dantag af spelaret 1886—87, tillhört
svenska teatern. Specielt liar hr Sal-
zenstein med sin sållspordt vackra tenor
heredt publiken nöje i de många ope-
retter som gått öfver svenska teaterns
tiljor. Vi påminna oss isynnerhethans
återgifvande af Loriot i,,Lilla Helgo-
net". Grenichieux i .. Cornevilles kloc-
kor". Vandergoldi..Stackars Jonathan",
Nankipoo i..Mikadon". Erik iWerml-
ändingarne", Josef i„Den ondesbeseg-
rare", Maroufle i Lilla Hertigen" m.
fl. Äfven i talpjeser har hr S. haft
sig en mängd komiska uppgifter före-
Lagda, af hvilka vi framhålla hans ge-
nomroliga bild af den tafatte bibliote-
karien i Mosers lustspel .. Den nye bib-
liotekarien".

De flesta af de ifjol nyengagerade
artisterna komma äfven att afgå vid
spelarets slut. Sålunda lämna oss hr
och fru Linäherg, hvilka genom flere
stora uppgifterberedtoss njutningsrika
kvällar under spelarets lopp. Isynner-
het med Hamlet" har hr Lindberg
slagit stora slag och som äfven gått
ett tiotal gånger öfver scenen. I..Ett
handelshus",De ungas förbund"...Bröl-
lopet på Valeni", Fedora", Tatlows
hemlighet", ..Stulen lycka" och Byggm-
ästar Solness har hr L:s eminenta
skådespelaretalang gjort sig gällande.
Fröknarna Hilda Borgström och. Svea
Gradin afgå — den senare till privat-
lifvet — . hrr Axel Hultman och Söder-
(jren likaså. Af dessa unga artister
ha fr. Borgström och hr Hultman visat
prof på vackra anlag förden dramatiska
konsten och komma helt säkert att än
gå långt på den bana de valt till sin
lifs uppgift.

Fr. Borgström torde öfvergå till
direktör Eanft, som innehar stora tea-
tern iGöteborg. Hr Hultman bliråter
medlem af det nya sällskap direktör
Ang. Ijitiliicrg håller på att bilda och
vi lyckönska den unge begåfvade skå-
despelaren att komma under en så ut-
märkt ledning. Under den korta tid
hr. H. tillhört svenska teaternhar han
redan hunnit spela en mängd roller,af
hvilka vi specielt vilja framhålla Jemmij
Vegg i»Tatlows hemlighet", Kalfaktorn
i ,-Krig i fred", Bastien inDe ungas
förbund", Montoni iKronans\ haka",
Grigori i„Upplysningens frukter" Lind
i ..Kärlekens komedi" och isynnerhet
hans trovärdiga framställning af he-
derspojken Wille i nFör tidigt", en
prestation, som hedrade den unge skå-
despelaren.

Utom ofvannämda medlemmar af den
nuvarande truppen skola — besynner-
ligt nog — de flesta unga inhemska
skådespelarne och skådespelerskorna
lämna teatern. Sålunda ha ej frök-

Helsingfors, Huvudstadsblad ■s Nya Tryckeri 1894

-edig

l.nli

narna Ingeborg Lihr, Anna Loenbom,
Betty Granqvist, Alexandra Stjagoff, hr
Konrad Wetzer, Hjalmar Lange,Albert
Enbcrg, och Albert Öländer tagit eller
fått engagement under den nya inhem-
ska regimen. H. L— t.
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